
Congres Gezond Uit | 13 september 2018 1



2

Consumentenonderzoeken (2015 en 2018)



Wat eten mensen tijdens een dagje uit?
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Wat geven mensen 
uit aan eten & drinken 
per persoon?
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Hoe beoordelen 
bezoekers het eten?
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Een derde van de bezoekers wil graag 
gezonder eten tijdens dagje uit

Slechts 15% van de bezoekers
vindt dat er veel keuze is uit
gezonde producten tijdens
een dagje uit



35% mee eens

7

Patat hoort bij een dagje uit?
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Voldoende fruit en groente
in het aanbod?
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Stelling:
Duurzaam eten tijdens
een dagje uit is duur



Een derde vindt dat vegetarische en glutenvrije producten niet 
makkelijk verkrijgbaar zijn tijdens een dagje uit

Voor veganistische producten is dat 40%
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Hoe makkelijk zijn dieetwensen verkrijgbaar?



Rond 60% van de bezoekers van een dagje uit vindt het

belangrijk dat dagattracties een gezond voedingsaanbod

voor kinderen aanbieden

Slechts 33% van de bezoekers van een dagje uit vindt

het lunchaanbod voor kinderen gezond
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Aanbod voor kinderen
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Gezonde producten beter zichtbaar zijn

Gezond eten goedkoper is dan ongezond eten

Er meer aanbod is aan gezond eten

Bezoekers kiezen wel voor gezond eten als...



Broodje met gezond beleg

Fruitsalade of handfruit

(Maaltijd)salade
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Gewenst aanbod gezonde producten
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Menukaartenonderzoeken (2016 en 2017)



Onderzocht op het gezonde aanbod, waarbij we 
ze getoetst hebben op:
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Staat dit wel op het menu?

Menukaarten van 47 dagattracties geïnventariseerd

• Bruin broodje met gezond beleg

• Gezond alternatief voor kinderen

• Gezond tussendoortje

• Maaltijdsalade

• Groentesoep



28 dagattracties hebben een gezonder aanbod

Positieve trend in het aanbod gezonde lunch

Musea hebben gemiddeld het gezondste aanbod;
dierentuinen doen het iets beter dan pretparken

Aanbod gezond kindermenu blijft achter
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Conclusies
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